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Teleprompter 14” FY4450

Jak to działa?
Podstawą działania promptera jest szkło półprzepuszczalne. Z jednej 
strony zapewnia ono wyraźne odbicie tekstu z wyświetlacza np. tab-
letu lub smartfona, dzięki temu osoba przed kamerą może bez pro-
blemu czytać tekst. Z drugiej strony umożliwia umieszczenie kamery 
za szkłem tak, aby prezenter mógł patrzeć bezpośrednio w obiektyw 
kamery. 

Użycie telepromptera
Praca z teleprompterem Fomei jest bardzo prosta. Urządzenie może być 
gotowe do działania w kilka chwil, a konstrukcja z metalowych, wytrzy-
małych komponentów zapewnia długą, bezawaryjną pracę. Prompter 
Fomei zaprojektowany jest do pracy głównie z tabletami. Maksymal-
ny rozmiar to 12,9 cala – możesz używać nie tylko największego iPada 
Pro, ale także zwykłego smartfona. Jako kamery możesz użyć aparatu 
lub telefonu – w zestawie znajdziesz specjalny uchwyt do smartfona. 
 
Aby rozpocząć nagrywanie, należy najpierw przygotować skrypt, dopi-
ero potem rozstawić urządzenie. 

Dokładna instrukcja znajduje się na następnych stronach.

(1) kamera ; (2) prompter; (3) tablet / monitor; (4) szkło półprzepuszczalne; 
(5) kieurnek patrzenia prezentera; (6) odbicie tekstu 
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Przygotowanie skryptu
Przygotuj tekst

Zredaguj skrypt który chcesz odczy-
tać w edytorze tekstu. Możesz zapisać 
całość jako jeden plik, ale dla ułatwie-
nia późniejszej pracy warto podzielić go 
na poszczególne paragrafy.

Włącz apkę

Zalecamy użycie darmowej aplikacji 
Parrot Teleprompter, dostępnej w App-
Store na iOS i  w sklepie Google PLAY na 
Androida. 
Przenieś skrypt bezpośrednio do apli-
kacji, na przykład kopiując tekst z emai-
la. 

Gotowe!

Po utworzeniu nowego skryptu, ustaw 
odpowiednie przekształcenie tekstu w 
aplikacji. Funkcja ta nazywa się Mirror 
mode (tryb lustrzany). W Parrot Tele-
prompter znajduje się w menu z ikoną 
koła zębatego w prawym, dolnym rogu 
ekranu. 

Przygotowanie Promptera
Zamontuj prompter na statywie

Prompter posiada gniazdo ¾ cala do 
mocowania na statywie. Możesz użyć 
odpowiedniego statywu pod aparat lub 
kamerę, ale także zwykłego statywu 
oświetleniowego z odpowiednim re-
duktorem.

Ustaw szybę półprzeźroczystą

Ostrożnie ustaw szybę półprzeźroczy-
stą do pozycji roboczej.

Zamontuj kamerę / smartfon

Zamontuj kamerę przy pomocy gwintu 
¾ cala. Drugie mocowanie na smartfo-
na znajduje się bliżej szyby, aby skom-
pensować szerokokątny obiektyw. 

Załóż czarny materiał

Zamontuj materiał wyciemniający przy 
pomocy rzepów. Zwróć szczególną 
uwagę, aby dokładnie okryć okolice 
obiektywu tak, aby z tej strony nie wpa-
dało światło. 

Zamontuj tablet 

Umieść tablet lub smartfon w moco-
waniu z przodu urządzenia. Największy 
rozmiar urządzenia to 12,9 cala. 

Gotowe!

Urządzenie jest gotowe do pracy. 
Możesz rozpocząć nagranie!


